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W nawiqzaniu do Pani interpelacji w sprawie poinformowania mieszkaric6w

o ptzyczynach podwyzki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pragng

poinformowac,2e stosowne uzasadnienie stanowi zalEcznik do podjgtej w dniu 28.12.2018 r.

Uchwaly Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr IYl37l18 zmieniajqcej uchwalg w sprawie

wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

wysokoSci tej opiaty i ustalenia stawki oplaty za pojemnik. Nowo przyjgta uchwala wraz

z uzasadnieniem zostala opublikowana w Dzienniku UrzEdu Wojewodztwa Podkarpackiego

dnia 1 7 stycznia2019 r. (poz. 437) i jest og6lnie dostqpna na Biuletynie Informacji Publicznej

or az na stronie internetowej srodowi sko.kolbuszowa.pl

Niemniej jednak, kaldy wlaSciciel nieruchomoSci zamieszkalej i czgsciowo

zanrieszkalej otrzyma dodatkowe informacje o czynnikach majqcych wplyw na wzrost

koszt6w zwiqzanych z zagospodarowaniem odpad6w komunalnych wytworzonych na

nieruchomoSciach obj gtych systemem.

W zal1czeniu'.
l. lnformacja dla mieszkanc6w Gminy Kolbuszowa.
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Informacja dla mieszkafic6w Gminy Kolbuszowa

Przeprowadzona analiza zwiqzana z gospodark4 odpadami komunalnymi na rok 2019
wykazala znaczny wzrost koszt6w ich zagospodarowania. Rosn4ce koszty odbioru
i zagospodarowania odpad6w komunalnych wywolane wieloma czynnikami doprowadzily do utraty
samofinansowania sig systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Jednocze5nie
naleiry nadmienii, 2e w przeciqgu czterech ostatnich lat oplata za gospodarowanie odpadami nie
ulegala zmianie pomimo wzrostu cen od towar6w i uslug oraz postgpujEcej inflacji.

Na wzrost wysokoSci stawek niew4tpliwie mial wplyw wzrost iloSci wytworzonych przez
mieszkaric6w odpad6w, ustalona oplata za ich zagospodarowanie oraz ci4gle wzrastaj4ce ceny
paliw i uslug.

Nadmieniam, 2e ilo56 odpad6w wytworzonych w przeciqgu czterech ostatnich lat wzrosla
og6lem o blisko I100 Mg. Szczeg6lowe dane przedstawiaponilszy wykres.

Zestawienie iloSci odebranych odpad6w komunalnych w latach 2015-2019
bezpo6rednio z nieruchomoScizamieszkalych oraz w pSZOKMg
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Natomiast koszt zagospodarowania odpad6w w stosunku do roku 2015 wzr6sl o 130,00 zl zatong.

Majqc na wzglgdzie wzrost koszt6w odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych
Rada Miejska w Kolbuszowej w dniu 28 grudnia 2018r. podjgla uchwalg, w kt6rej dokonala
zwigkszenia dotychczasowych stawek oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Kolbuszowa, tym samym spelnila wymogi przepis6w ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku
w gminach o samofinansowaniu sig systemu.

JednoczeSnie pragng podkreSlii, 2e dokonywane przez mieszkahc6w oplaty stanowi4
doch6d Gminy i mogq by6 wykorzystane wylqcznie na funkcjonowanie systemu gospodarki
odpadami. Przyjgte przez Radg stawki pozwalaj4 na zbilansowanie systemu, tj pokrycie
niezbgdnych wydatk6w z wplyw6w z ustalonej oplaty.

Burmistrz Kolbuszowej


